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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
Prosjektet tar utgangspunkt i føringene som beskrives i Stortingsmelding 47, 

Samhandlingsreformen og et opplevd behov for bedre samarbeid om Helse- og 

omsorgstjenester i Gjøvik- regionen. Hovedutfordringene som er beskrevet i meldingen og 

som direkte berører spesialisthelsetjenesten er:  

 

 Demografisk utvikling og endret sykdomsbilde som vil kunne true økonomisk 

bæreevne. 

 

 Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok – fragmenterte 

tjenester.  

 

 Spesialisthelsetjenesten skal utvikles slik at den i størst mulig grad kan bruke sin 

spesialiserte kompetanse.  

 

 Etablering av økonomiske insentiver som vil støtte en utvikling i tråd med reformens 

intensjoner. 
   

For å sikre forankring i egen organisasjon er det gjennomført møter med avd. ledelsen på 

indremedisinsk avdeling, controller som skal bistå i analysearbeidet og divisjonsdirektør. I 

tillegg har administrerende direktør godkjent problemstillingen. Siden dette også berører 

samhandling med primærhelsetjenesten, er også kommunene i Gjøvik regionen samt 

praksiskonsulent og Samhandlingsdirektør i Sykehuset Innlandet (SI) informert.  
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Problemstilling og målsetting, herunder resultatmål og effektmål 
Gjennom Samhandlingsreformen vil sykehusene få en rekke nye utfordringer som skissert 

ovenfor. Utfordringene vil i stor grad berøre indremedisinske pasienter, og det er derfor 

nødvendig å tilpasse driften i indremedisinsk avdeling til utfordringene. Dette må skje i nært 

samarbeid med kommunene slik at risikoen for å bygge ned tilbud før kommunene har bygget 

opp reduseres.  Denne prosjektplanen viser hvordan deler av utfordringene kan løses i en 

indremedisinsk avdeling.  

 



Effektmål:  
Sikre bedre kvalitet på innleggelser i indremedisinsk avdeling for å møte utfordringer gitt 

gjennom samhandlingsreformen.  

 

Resultatmål:  

    Kartlegge oppgavefordelingen mellom primærhelsetjenesten i Gjøvik- regionen og 

spesialisthelsetjenesten, medisinsk avdeling, Gjøvik slik den er i dag.  

    Bruke resultatene fra kartleggingen til å fremme forslag til forbedringer av rutiner og 

prosedyrer for fremtidig oppgavefordeling om de enkelte pasientgruppene i tråd med 

Samhandlingsreformens intensjoner. 

    Utarbeide opplæringsprogram som fremmer fremtidig oppgavefordeling og 

gjennomføre dette i kommunene i Gjøvik- regionen. 

 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
Problemstilling tar utgangspunkt i utfordringer som er gitt i Stortingsmelding. 47 og i 

målsettingsdokumentet som ble satt opp i forkant av oppstart på topplederprogrammet i 

samarbeid med divisjonsdirektør.  

 

Ledelsesperspektivet vil vise seg gjennom strukturendringene i sykehus som gjennomføres for 

å tilpasse driften samhandlingsreformen. Organisasjonens kultur må være tilpasset de 

målsettingene og utfordringene organisasjonen står ovenfor. Lederens mulighet til å påvirke 

organisasjonens kultur er styrt av en rekke rammebetingelser som lover, reguleringer og 

ansatte som vil påvirke kulturen gjennom sine oppfatninger, verdier og normer. (Bang, 1995). 

 

Prosjektet utfordres ved at det ikke utelukkende er kulturen i egen organisasjon som må 

endres, men kulturen i primærhelsetjenesten må også endres. Dette er en kultur som 

spesialisthelsetjenesten ikke kjenner veldig godt fra før, men som man likevel har en 

oppfatning om.  

 

Vellykkede endringsprosesser har ulike faser som hver for seg er tidkrevende. Kritiske feil i 

en fase kan ha ødeleggende effekt, redusere endringsprosessen og nøytralisere oppnådde 

positive effekter.  Kotter skisserer derfor 8 trinn for å skape endring i organisasjonen som er 

vesentlig for ledelse. (Kotter, 1995).  Vedlegg 2.   

 

Interessentanalyse er utarbeidet for lettere å kunne avklare de ulike aktørene, som skal inngå 

som del av prosjektet. Vedlegg 3.  

 

Fremdriftsplan med milepæler 

Fremdriftsplan med milepæler ligger vedlagt. (Vedlegg 6) 

 

Risikoanalyse 

Risikoanalyse og risikomatrise er utarbeidet med tanke på kartlegging av risikoområder for 

gjennomføring av prosjektet. Der hvor risikoområdene er havnet på rødt og gult område 

følges dette opp i egen handlingsplan. Vedlegg 4.  

 



Kommunikasjonsplan 

Kommunikasjonsplanen skal danne grunnlaget for hvem som bør informeres og hvem det bør 

kommuniseres med i forhold til prosjektet. Videre skal kommunikasjonsplanen bidra til å 

skape bevissthet om sentrale interessenter i prosjektet, og legge grunnlaget for koordinert og 

helhetlig kommunikasjon og relasjonsbygging med interessentene. Vedlegg 5.  

 

 

Budsjett - nøkkeltall 
Prosjektet er omfattende. Dette innebærer at det bør tilsettes egen prosjektleder for prosjektet.  

Beskrivelse  Kostnad (nok) 

Prosjektleder 1 årsverk     800.000 inkl. sos.utg. 

Administrative utgifter     60.000 

Frikjøp av legeressurser    600.000 

Kurs/kompetanse/reise     40.000  

Møtekostnader      30.000 

Erfaringsutveksling internt i SI     10.000 

Prosjektkostnader 1.540.000 

 

Konklusjoner og anbefalinger  
For å møte de utfordringer som spesialisthelsetjenesten får gjennom samhandlingsreformen 

må eksisterende organisering av spesialisthelsetjenesten endres. Den demografiske 

utviklingen og et endret sykdomsbilde som følge av økt levealdrer vil kunne true den 

økonomisk bæreevnen. Samtidig vil det å rekruttere helsepersonell bli en enda større 

utfordring i årene framover, slik at spesialisthelsetjenesten i større grad må utvikle spesialist 

kompetanse. Med flere eldre pasienter med kroniske sammensatte lidelser vil pasientenes 

behov for koordinerte tjenester øke. Dette innebærer at spesialisthelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten må samarbeide mye tettere enn det som er tilfelle i dag.  

 

Prosjektet er utarbeidet med tanke på å starte kompetanseutveksling mellom 

spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, og derigjennom oppgaveoverføring fra 

spesialisthelsetjenesten til kommunene i Gjøvik regionen. Prosjektet vil ikke løse alle 

utfordringer gitt gjennom samhandlingsreformen, men vil være et viktig bidrag til et 

samarbeid med kommunene slik at de kan settes i stand til å ta flere oppgaver. Samtidige er 

de økonomiske insentivene i samhandlingsreformen av en slik karakter at kommunene også 

av økonomiske grunner bør være interessert i dette. Kommunal medfinansiering innebærer at 

færre innleggelser gir færre ferdig behandlede pasienter, slik at mer penger beholdes av den 

enkelte kommune til andre formål.   
 

I prosjektet er det indremedisinsk avdeling som er valgt ut som prosjektavdeling. 

Begrunnelsen for dette er at de fleste pasienter som omfattes av samhandlingsreformen 

tilhører denne avdelingen. Det er sannsynlig at overføringsverdien til andre avdelinger og 

eventuelt andre divisjoner i SI er stor.  

 

Selv om målsetting i prosjekter er begrenset er dette en stor oppgave. Det tilrådes derfor at 

det ansettes egen prosjektleder for å sikre progresjon, gjennomføring og måloppnåelse i 

prosjektet. Prosjektgruppen bør videre være sammensatt av representanter fra medisinsk 

avdeling og kommunehelsetjenesten. En viktig suksessfaktor er involvering av fastlegene, det 

er derfor avgjørende at praksiskonsulent kan inngå i prosjektgruppa som representant for 

denne gruppen.  
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